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บทคัดยอ
การวิจัยแบบผสมวิธีนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยปจ จัยที่มีอิทธิพล
ตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย และการรับรูเอกลักษณและอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความ
เปนมนุษยตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวั ด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาอัตลักษณและปจจัยที่มีผลตออัตลักษณการพยาบาล
ดวยหัว ใจความเป น มนุษย จากพยาบาลวิช าชี พตามโครงการผลิตพยาบาลวิช าชีพ เพิ่ มเพื่อแกป ญหาในพื้นที่ จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต จํ านวน 350 คน ใชวิธีการสุมแบบชั้ นภูมิโ ดยไม ใชสัด สวน เครื่องมือที่ ใชในการวิ จัยคือแบบสอบถาม
สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ สมรรถนะทางวัฒนธรรม และ
อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย ไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .943, .942,
.755 และ .974 ตามลํ าดั บ วิ เคราะห ขอมู ล ด ว ยสถิติ เชิ ง พรรณนา และการวิ เคราะห ถดถอยเชิ ง พหุแ บบที ล ะขั้น ตอน
(Stepwise) ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการรับรูเอกลักษณและอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย ผูใหขอมูล ไดแก
พยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชเปนแนวการสนทนากลุม เก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม วิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม
เพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมอยูในระดับมาก (M = 4.23, SD = 0.35)
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก สมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
(Beta = .710) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน ไดรอยละ 50.20 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001
3. พยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รับรูวา
ตนเองมีเอกลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยในประเด็นการเขาใจในบริบทของชุมชนและรูชัด รูจริง ในเรื่อง
ของชุมชน สําหรับการรับรูอัตลักษณวามีจุดเดนในการดูแลที่เปรียบเสมือนญาติ เปรียบเสมือนลูกหลานที่ดูแลคนใน
ครอบครัว มีความเอื้ออาทร มีจิตบริการ และใหบริการคนในชุมชนดวยหัวใจความเปนมนุษย
คําสําคัญ: อัตลักษณ การพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย พยาบาลวิชาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต
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Identities of Humanized Nursing Care of Registered Nurses
Under Nursing Workforce Increase Project for Southern Border Provinces
Kittiporn Nawsuwan, Ed.D.*
Wanpen Meechaichana, MN.S**
Noppcha Singweratham, Ph.D.***
Pinnarate Gadudom, Ph.D.****

Abstract
This mixed method research aimed to determine identities of humanized nursing care, factors
influencing identities of humanized nursing care, perception of uniqueness and identities of humanized
nursing care as perceived by registered nurses under Nursing Workforce Increase Project for southern border
Provinces. The research was implemented with two phases. Phase 1 was the study of identities and factors
influencing identities of humanized nursing care from 350 registered nurses under Nursing Workforce Increase
Project for Southern Border Provinces by using non-proportional stratified random sampling. Research
instrument was a set of questionnaires including Holistic Health Promotion Competency, Research Utilization
Competency, Cultural Competency and Identities of Humanized Nursing Care with alpha Cronbach coefficient
of .943, .942, .755, and .974 respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple
regression. Phase 2 was the study of perception of uniqueness and identities of humanized nursing care. The
informants were 30 registered nurses who graduated with a Bachelors degree in nursing science program
under Nursing Workforce Increase Project for Southern Border Provinces. The research instrument was a focus
group guideline. Data were collected through focus group discussion. Data were analyzed using content
analysis. The results revealed as follows;
1) Identities of humanized nursing care of registered nurses under Nursing Workforce Increase Project
for Southern Border Provinces were overall at a high level (M = 4.23, SD = 0.35).
2) The factor influencing identities of humanized nursing care of registered nurses under nursing
workforce increase Project for Southern Border Provinces was holistic health promotion competency
(beta=.710) that significantly explained the variance for 50.20% (p<.001).
3) Registered nurses under this project perceived that they had the uniqueness of humanized nursing
care in terms of understanding of community and its contexts. For perception of identity, caring people as
relatives or family members, service mind, humanized care for people in community were found to be
prominent points.
Keywords: Identity, Humanized Nursing Care, Registered Nurse, Southern Border Provinces
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ปญหาและความเปนมาของปญหา
ในวิชาชีพพยาบาลการมีอัตลักษณที่ดียอมสงผลดีตอภาพลักษณที่ดีของวิชาชีพพยาบาล ภาพลักษณที่
แสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดนจะทําใหเปนที่รูจัก ไดรับการสนับสนุนรวมมือ ไดรับความไววางใจจากผูรับบริการ
สงผลถึงความสําเร็จขององคกร (สายสวาท เผาพงษ, 2554) สถาบันพระบรมราชชนกเปนสถาบันการศึกษาทางการ
พยาบาลมีหนาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรดานสาธารณสุขแกกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดอัตลักษณ
การบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย เปาหมายสุดทายที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณที่
กําหนด ภายใต 3 องคประกอบหลัก ไดแก จิตบริการ (Service Mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) และการมีสวนรวม
ของผูรับบริการ (Participation) (สถาบันพระบรมราชชนก, 2556) และแนวคิดการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย
(Humanistic Nursing) เชื่อวาพยาบาลและผูรับบริการแตละคนมีความเปนตัวตนเฉพาะ ขึ้นอยูกับประสบการณ
เดิม สภาพปจจุบัน ความหวัง ความฝนถึงอนาคต รวมทั้งประสบการณที่บุคคลไดรับตลอดชวงชีวิตขณะที่พยาบาล
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการตองแสดงออกอยางจริงใจ ไมเสแสรง เปดเผย จริงใจ ตระหนักในความตองการและ
เขาใจผูรับบริการ (Kleiman, 2009)
จังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา
ไดแก อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบายอย ประชาชนสวนใหญกวารอยละ 75 นับถือศาสนาอิสลาม และนิยม
ใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน และอีกประมาณรอยละ 24 เปนผูนับถือศาสนาพุทธ จึงทําใหพื้นที่มีความ
แตกตางทั้งทางประวัติความเปนมา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา (บุญเอื้อ บุญฤทธิ์, 2556) ประกอบกับตั้งแตเกิด
เหตุการณความไมสงบตั้งแตปพ.ศ. 2547 เปนตนมา ทําใหหนวยงานภาครัฐทุกฝายไดรวมมือกันแกไขปญหาเพื่อสราง
ความเขาใจและความไววางใจแกประชาชนในพื้นที่ (ศิริพันธุ ศิริพันธุ, ลดาวัลย ประทีปชัยกูร, ประณีต สงวัฒนา และเพชร
นอย สิงหชางชัย, 2557) ประกอบกับเมื่อเกิดปญหาความรุนแรงในพื้นที่ สงผลใหพยาบาลวิชาชีพยายออกจากพื้นที่
เปนจํานวนมาก ทําใหอัตราสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากรในพื้นที่มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการ
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 3,000 คน โดยมีเงื่อนไขวาผูที่
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ แ ละจะบรรจุ เ ป น ข า ราชการให ดั ง นั้ น ผู ที่ ส อบคั ด เลื อ กผ า นตาม
หลักเกณฑจึงไดเขาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การผลิตนักศึกษาจํานวนมาก ตลอดจน
ความหลากหลายทั้งดานความรู ประสบการณ ตลอดจนความหลากหลายของวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลจึง
จําเปนตองหลอหลอมใหนักศึกษาเหลานี้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ อัตลักษณ ตลอดจนความตองการของสังคม
ภาครัฐจึงไดมีโ ครงการผลิตพยาบาลวิช าชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามมติ
คณะรัฐมนตรี (2550) อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ที่อนุมัติในหลักการ
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยผานศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดจัดทํารายละเอียดแผนการผลิตพยาบาล
วิชาชีพเพื่อแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ มเพื่อแกปญหาในพื้นที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยมี เ ป า หมายเพิ่ ม การผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พ ในวิ ท ยาลั ย พยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะวิทยาลัยพยาบาลที่อยูในภาคใต จํานวน 3,000 คน โดยรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2550
และผูกพันจนสําเร็จการศึกษาในป 2554 ดําเนินการคัดเลื อกนักเรียนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใต
วัตถุประสงคเนนการเพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพใหเพียงพอกับการจัดบริการประชาชน การสรางความมั่นคง
รวมทั้งเปนการสรางอนาคตทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สงผล
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ตอการไดรับบริการดานสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหา รวมทั้งความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น ตลอดจนถูกตองตามหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จ
ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ตลอดจนการธํารงรัก ษาให พยาบาลวิช าชีพที่สํ า เร็จการศึ กษาจาก
โครงการนี้มีความผูกพันและสามารถปฏิบัติงานในภูมิลําเนาไดอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้หลังสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต นักศึกษาเหลานี้ไดบรรจุเปนพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขในเขต
พื้นที่จังหวัดสตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา พยาบาลวิชาชีพเหลานี้เปนที่คาดหวังของสังคม
ทั้งการชวยสงเสริมสุขภาพประชาชนพื้นที่ ตลอดจนชวยเปนสื่อกลางระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ซึ่ง
คาดหวังสามารถชวยสรางความเขาใจในพื้นที่ สงผลตอความสงบและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาอัตลักษณ เอกลักษณ ตลอดจนสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อันจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลดังกลาวตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิ ต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพ
ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3. เพื่อศึกษาการรับรูเอกลักษณและอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยตามความคิดเห็น
ของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดการกําหนดอัตลักษณ “การบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ” ของ
พยาบาลวิช าชีพตามโครงการผลิ ตพยาบาลวิช าชีพเพิ่มเพื่อแกป ญหาในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต ภายใต
3 องคป ระกอบ ไดแก จิต บริ การ การคิดเชิงวิเคราะห และการมีสวนรวมของผู รับบริการ มาจากแนวคิดของ
สถาบันพระบรมราชชนก (2556) แนวคิดการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย (Humanistic Nursing) ของไคล
แมน (Kleiman, 2009) และแนวคิดองคประกอบยอยอัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ของกิตติพร เนาวสุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรรณ และวิทวัส ดิษยะศิริน สัตยารักษ (2558) ไดแก 1) องคประกอบหลักดาน
จิตบริการ ประกอบดว ย ดานคุณภาพการบริการแบบองครวม ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ดาน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ และดานการดูแลอยางเอื้ออาทร 2) องคประกอบหลักดานการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวย ดาน
คุณลักษณะนักคิดเชิงวิเคราะห และดานทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 3) องคประกอบหลักดานการมีสวนรวมของ
ผูรั บ บริ การ ประกอบดว ย ดานส งเสริ มการดูแลตนเองและการเสริมสรางพลั งอํานาจ ดานการยอมรั บความ
แตกตางระหวางบุคคล และดานการพิทักษสิทธิผูปวย โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกปจจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เปนตัวแปรที่สามารถนํามาปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมจิตบริการไดคือ 1) สมรรถนะการ
สงเสริมสุขภาพแบบองครวม เปนความสามารถหรือทักษะของผูใหบริการในการจัดกิจกรรมสอนหรือใหความรูทาง
สุขภาพ การประสานความรวมมือกับทีมสุขภาพ ตลอดจนสามารถประเมินปญหาและความตองการของผูสูงอายุทั้ง
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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องครวม และนําผลการประเมินการพยาบาลมาปรับปรุงการใหการพยาบาลแบบองครวม (ประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร
เนาวสุวรรณ และมาริสา สุวรรณราช, 2559) 2) สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Bernadette,
Lynn, Lisa, & Ellen (2014) โดยมีสาระสําคัญของการใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-Based Practice) เปนการ
แกปญหาในระยะยาว ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การปลูกฝงใหเกิดวัฒ นธรรมการใชหลักฐานเชิงประจักษ
2) การถามคําถาม 3) การคนหาหลักฐานที่ดีที่สุด 4) การประเมินหลักฐานอยางมีวิจารณญาณ 5) การบูรณาการ
หลักฐานของผูเชี่ยวชาญกับความตองการของผูปวยเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด 6) การประเมินผลลัพธของการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ และ 7) การเผยแพรผลลัพธ และ 3) สมรรถนะทางวัฒนธรรม ผูวิจัยนําแนวคิดทฤษฎีการ
ดูแ ลสุ ข ภาพทางวัฒ นธรรมของแคมพิ น ฮา-บาโคท (Campinha–Bacote) ประกอบดว ย ความรู ทางวัฒนธรรม
(Cultural Knowledge) การตระหนักรูทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness) และทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม
(Cultural Skill) (ศิริพันธุ ศิริพันธุ และปราณีต สงวัฒนา, 2557) ดังแสดงภาพ 1

สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบองครวม
สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ
สมรรถนะทางวัฒนธรรม

อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย
ประกอบดวย
ดานจิตบริการ
ดานการคิดเชิงวิเคราะห
ดานการมีสวนรวมของผูรับบริการ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods) ในลักษณะของการผสมผสานระหวางวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) นําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระดับอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม
เพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ไดขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพทุกแผนก ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อําเภอ ไดแก จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี จํานวน
ทั้งสิ้น 2,774 คน (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทรัพยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2558) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่ไดขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพทุกแผนก ในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อําเภอ ไดแก จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี จํานวนทั้งสิ้น 350
คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรยามาเน (Yamane, 1973) ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิโดยไมใชสัดสวน
(Non Proportional Stratified Random Sampling) โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จังหวัดละ 100 คน ยกเวน
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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สงขลา 50 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน แลวจึงสุมอําเภอจากจังหวัดละ 5 อําเภอ 3 แหง โดยใชวิธีหยิบฉลากแบบไมคืน
กําหนดกลุมตัวอยางอําเภอละ 50 คน สําหรับจังหวัดสงขลาเลือกทุกอําเภอ และสุมตัวอยางจากโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จาก 5 อําเภอในแตละจังหวัดโดยใชวิธีหยิบฉลากแบบไมคืน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามการพัฒนาตัวบงชี้อัตลักษณของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ของกิตติพร เนาวสุวรรณ และคณะ (2558) แบบประเมินและแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะดานวัฒนธรรมของศิริพันธุ ศิริพันธุ และปราณีต สงวัฒนา (2557) ประกอบดวย 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ การนับถือศาสนา ตําแหนง และ
วุฒิการศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวม 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัว
ใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดแก
2.1 สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม จํานวน 14 ขอ (ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ, 2559)
ลักษณะของแบบสอบถามเปน ขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
พิจารณาใหคะแนน แตละคะแนนมีชวงคะแนนที่เทากัน จากปฏิบัติประจําใหคะแนนเต็ม 5 ถึงไมปฏิบัติเลย
คะแนนนอยที่สุด 1 คะแนน
2.2 สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 9 ขอ (ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ, 2559)
ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
พิจารณาใหคะแนน แตละคะแนนมีชวงคะแนนที่เทากัน จากปฏิบัติประจําใหคะแนนเต็ม 5 ถึงไมปฏิบัติเลย คะแนนนอย
ที่สุด 1 คะแนน
2.3 สมรรถนะดานวัฒนธรรมของศิริพันธุ ศิริพันธุ และปราณีต สงวัฒนา (2557) ประกอบดวย 1) ความรูทาง
วัฒนธรรม จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําตอบใหเลือกขอคําตอบที่สุดเพียงขอเดียวจากจํานวน 4 ตัวเลือก เกณฑการ
ใหคะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน 2) ความตระหนักทางวัฒนธรรม จํานวน 8 ขอ และ 3)
ทักษะทางวัฒนธรรม จํานวน 12 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณาใหคะแนน ซึ่งแตละคะแนนมีชวงคะแนนที่เทากัน จากปฏิบัติ
ประจําใหคะแนนเต็ม 5 ถึงไมปฏิบัติเลย คะแนนนอยที่สุด 1 คะแนน ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากแบบสอบถามการพัฒนาตัว
บงชี้อัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ของกิตติพร เนาวสุวรรณ และคณะ (2558)
รวมทั้งสิ้น 75 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนขอคําถามมาตราสวนประมาณค า 5 ระดับ (Rating Scale) จาก
ปฏิบัติประจํา ใหคะแนนเต็ม 5 ถึงไมปฏิบัติเลย คะแนนนอยที่สุด 1 คะแนน
สําหรับเกณฑการแบงระดับอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตาม
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตโดยใช เกณฑของชูศรี วงศรัตนะ
(2553) โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
พยาบาลมีอัตลักษณอยูในระดับนอยที่สุด
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คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
พยาบาลมีอัตลักษณอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
พยาบาลมีอัตลักษณอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
พยาบาลมีอัตลักษณอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
พยาบาลมีอัตลักษณอยูในระดับมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ
3 คน ไดแก อาจารยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร อาจารยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดคา IOC ระหวาง .67- 1.00 และ
นําแบบสอบถามมาทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามสมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมเทากับ .943 สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิง
ประจักษเทากับ .942 สมรรถนะทางวัฒนธรรม เทากับ .755 และอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย
เทากับ .974
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลที่ไดรับการสุมเปนกลุมตัวอยาง
เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัย โดยผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงคและการพิทักษสิทธิแกกลุม
ตัวอยาง ทั้งนี้ภายหลังกลุมตัวอยางสงแบบสอบถามคืน ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ไดรับคืนทั้งหมด จํานวน 350 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัย นํ าแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความสมบู รณแล ว ไปจัดเตรียมแฟมขอมูล บันทึกขอมูลแล ว จึ ง
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS Version 23)
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) คาต่ําสุด (Min) และคาสูงสุด (Max)
2. วิเคราะหระดับพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาต่ําสุด (Min) และคาสูงสุด (Max)
3. วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยสถิติการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise ทั้งนี้
กอนการวิเคราะหสถิติถดถอยเชิงพหุ ผูวิจัยไดผานการทดสอบขอตกลงเบื้องตน (Assumption) (Hair, Black, Babin,
& Anderson, 2010) ของสถิติที่ใช ดังนี้
3.1 การมีขอมูลลักษณะการแจกแจงเปนโคงปกติ (Normality) โดยพิจารณาจากกราฟ Normal Probability
Plot พบวาขอมูลสวนใหญจะอยูรอบๆ เสนตรง ดังนั้นสรุปไดวา ลักษณะของขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
3.2 ทดสอบความแปรป รวนของค า ความคลาดเคลื่ อ นคงที่ ต อ ง มี ค วามเป น เอกภา พ
(Homoscedasticity) และขอมูลไมมี Outliers โดยพิจารณาจากกราฟ Scatter Plot พบวา มีการกระจายของ
จุดหางจากเสนตรงอยางสมมาตร และอยูระหวาง ± 3
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3.2 ตัวแปรอิสระแตละตัวไมมีความสัมพันธพหุรวมเชิงเสนสูง (Multicollinearity) โดยการพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ไดคา r ระหวาง -.108 ถึง .710 Tolerance เทากับ .520 และคา VIF
เทากับ 1.921
3.3 ไมเกิดปญหาความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ (Autocorrelation) โดยพิจารณาจากคา DurbinWatson เทากับ 1.833
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการรับรูเอกลักษณและอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยตามความ
คิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้ นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
ผูใหขอมูล
ผู ใ ห ข อมู ล ไดแ ก พยาบาลวิ ช าชี พที่ สํ า เร็ จ การศึ กษาหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต จากวิท ยาลั ย
พยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยปฏิบัติหนาที่ในตําแหน งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ไดแก จะนะ เทพา
สะบายอย และนาทวี จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแนวทางการสนทนากลุม มีแนวคําถาม 3 ขอ ไดแก 1) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับอัตลักษณของพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การดูแลอยางเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย
2) เอกลักษณของพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
3) พยาบาลที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการพิเศษฯ มีลักษณะเดนอยางไรบาง
2. เครื่องบันทึกเสียง
3. สมุดจดบันทึก สําหรับจดขอมูล
4. แฟมขอมูลของผูวิจัย สําหรับเก็บขอมูลที่ไดจากการจําแนก และจัดหมวดหมูของขอมูล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แนวคําถามผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดแก
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล 1 คน อาจารยพยาบาล 1 คน และหัวหนาฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํากอน
นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่เหมือนกับกลุมผูใหขอมูล ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัพระบรมราชชนกตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม
เพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 3 คน เพื่อนําขอเสนอแนะมาปรับปรุ งแกไข กอนนําแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม (Focus group) จากผูใหขอมูลจํานวน 3 ครั้งๆ ละ 10 คน แตละ
ครั้งใชเวลาสนทนากลุม 60-70 นาที มีผูดําเนินการนําสนทนากลุม 1 คน ผูจดบันทึกการสนทนากลุม 1 คน (Note
taker) ซึ่งเปนอาจารยจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เมื่อเสร็จสิ้นการสนทนากลุม ผูนําการสนทนา
กลุมสรุปขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมใหผูเขาเขารวมสนทนากลุมเพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดอีกครั้ง
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลพรอมๆ กับการรวบรวมขอมูล เพื่อใหทราบประเด็นที่ตองสัมภาษณในครั้ง
ตอไป ในการวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวจึงนํามาสรุปประเด็น
(Theme) และนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาวิเคราะห ตามประเด็นย อยซึ่งมีขั้นตอนการจัดแฟม การลงรหัสขอมูล
การจัดประเภทของขอมูล การพัฒนาและการสรางหมวดหมู การเชื่อมโยงหาความสัมพันธของหมวดหมู การ
ตรวจสอบความถูกตอง การสรุปและรายงานการวิจัย (Miller & Crabtree, 1992)
จริยธรรมวิจัย
ผูวิจัย เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรั บรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจั ยในมนุษย ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไดหมายเลขรับรอง 2/2561 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84.0 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 84.7 ปฏิบัติในตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รอยละ 90.3 มีอายุอยูชวง 27-30 ป รอยละ 52.6 โดยอายุเฉลี่ย 31.69 ป (SD =
3.35) โดยมีอายุต่ําสุด 27 ป อายุสูงสุด 42 ป ปฏิบัติในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 59.7
2. ลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิ ชาชีพ
เพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมอยูในระดับมาก (M = 4.23, SD = 0.35) เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานการดูแลอยางเอื้ออาทร (M =
4.48, SD = 0.47, SD = 0.49) ตามลําดับ รองลงมาคือดานดานการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล (M = 4.41, SD =
0.49) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานทักษะการคิดเชิงวิเคราะห (M = 4.01, SD = 0.48)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาล
วิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ดานจิตบริการ
คุณภาพการบริการแบบองครวม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
การดูแลอยางเอื้ออาทร
ดานการคิดเชิงวิเคราะห
คุณลักษณะนักคิดเชิงวิเคราะห
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห
ดานการมีสวนรวมของผูรับบริการ
การสงเสริมการดูแลตนเองและการเสริมสรางพลังอํานาจ
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
การพิทักษสิทธิผูปวย
ภาพรวม

M

SD

ระดับ

4.19
4.48
4.23
4.48

0.43
0.47
0.44
0.49

มาก
มาก
มาก
มาก

4.10
4.01
4.14

0.45
0.48
0.43

มาก
มาก
มาก

4.41
4.19
4.23

0.49
0.53
0.35

มาก
มาก
มาก
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2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต หรือเปนตัวแปรที่เขาสูสมการทํานาย ไดแก
สมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Beta = .710) โดยตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของตออัต
ลักษณการพยาบาลดวยหัว ใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิ ตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อ
แกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรอยละ 50.20 (adj.R2 = .502, p < .001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย .249012 ดังแสดงในตาราง 2 โดยสามารถเขียนเปนสมการ
ทํานายไดดังนี้
คะแนนดิบ
อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย = 1.837 + .538 (สมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม)
คะแนนมาตรฐาน
Z (อัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย) = .710 (Z สมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปน
มนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
ปจจัยทํานาย

B
SE
Beta
คาคงที่
1.837
.128
สมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
.538
.031
.710
2
2
***
R = .710 R = .504 adj.R = .502 df = 1, 348 F = 353.497 SE.est = .249012
***

t

p-value

18.802

<.001

p <.001

สวนที่ 3 การรับรูเอกลักษณและอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยตามความคิดเห็น
ของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1. การรับรูเอกลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตาม
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผูใหขอมูลมีความเห็นวาเอกลักษณของพยาบาลของพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งคือ
สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน เปนเอกลักษณที่พยาบาลในโครงการผลิตพยาบาล 3,000
คน มีเหมือนกันคือ การเปนพยาบาลที่เกิดจากคนในชุมชน เพื่อมาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนที่เปนญาติ พี่นอง
จึงทําใหไดรับความไววางใจจากคนในชุมชน นอกจากนี้การเขาใจในบริบทของชุมน เขาใจภูมิหลัง ของคนในชุมชน
ทํ า ให ท ราบถึ ง ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ของผู ป ว ย สามารถแก ป ญ หาได ต รงกั บ ความต อ งการของผู ป ว ย การดู แ ลที่
เปรี ย บเสมื อ นญาติ เ หมื อ นคนในครอบครั ว ทํ า ให เ ข า ใจป ญ หาการเจ็ บ ป ว ยของคนในชุ ม ชนได เ ป น อย า งดี
ซึ่งเอกลักษณของพยาบาล 3,000 คน สามารถแบงเปน 2 ประเด็นหลักคือ
1.1 การเขาใจบริบทของชุมชน ผูใหขอมูลสวนใหญกลาววา เพราะเปนคนที่สรางมาจากชุมชน ทําให
เขาใจถึงบริบทของชุมชน วัฒนธรรม และปญหาที่แทจริงของคนในชุ มชน สามารถใหการพยาบาลไดเปนอยางดี
ดังคํากลาวตอไปนี้
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“เขาใจบริบทของชุมชน บริบทคนในพื้นที่ดี รูพื้นที่ เรารูจักชุมชนของเราวาเปนอยางไร รูจักทุก
บาน รูผังเครือญาติ เราก็จะสามารถใหคําแนะนํา และใหการพยาบาลเขาได”
“เรามีความเขาใจคนในชุมชน เราอยูในชุมชน เขาใจวัฒนธรรม เขาใจชีวิตประจําวันของเขา เรา
ไดเขาไปทํางานในชุมชนของเรา เปนคนในพื้นที่ เขาถึงชุมชนไดงาย”
“เปนการสรางคนจากชุมชนเพื่อชุมชน เราจะรูวัฒนธรรมชุมชนดีที่สุด สามารถใชภาษาทองถิ่นใน
การสื่อสาร ทําใหเกิดความเขาใจกัน แกปญหาตางๆไดงายขึ้น เปนลามใหกับหมอไดดี”
1.2 รูชัด รูจริง ในเรื่องของชุมชน ผูใหขอมูลกลาววา การที่เปนคนในชุมชน ทําใหรูขอมูลที่เปนจริง
ของคนในชุมชน รูภูมิหลังของชุมชน และเขาใจในบริบทวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังคํากลาวตอไปนี้
“พูดภาษาเดียวกับคนในชุมชน”
“เรารูชุมชน รู ชัด รูจริง และการมีเปาหมายชัดเจนในการเรียนพยาบาล เพื่อกลับมาสูชุมชน
กลับมาดูแลคนในชุมชน ไมคิดไปทํางานที่อื่น”
“แมวาในชุมชนที่อาศัยมีผูคนหลากหลาย ทั้ง พุทธ จีน อิสลาม และชาวตางชาติ เมื่อคนเหลานี้
มารับการรักษาที่เรา เราก็สามารถใหคําแนะนําเขาได เพราะเราคือคนในพื้นที่สามารถเรียนรูชุมชน การทํางานกับ
คนที่ตางศาสนาได”
2. การรับรูอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพตาม
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผูใหขอมูลมีความเห็ นวาอัตลักษณของพยาบาลของพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกคือ การ
ดูแลอยางเอื้ออาทรดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนอัตลักษณที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกับพยาบาลรุนอื่นๆ
เพราะเปนหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้น ไมเคยผลิตมากอน ผูใหขอมูลใหความเห็นวา อัตลักษณที่เห็น ไดชัดเจนคือคําวา
พยาบาล 3,000 คน ซึ่งเปนรุนที่เมื่อพูดถึงใครๆ ก็รูจัก เปนรุนที่คนทั้งประเทศรูจัก เพราะเปนพยาบาลที่ผลิตจาก
ชุมชน เพื่อคนในชุมชน ดังนั้น การใหการพยาบาลจึงมีจุดเดนในการดูแลที่เปรียบเสมือนญาติ เปรียบเสมือน
ลูกหลานที่ดูแลคนในครอบครัว มีความเอื้ออาทร มีจิตบริการ และใหบริการคนในชุมชนดวยหัวใจความเปนมนุษย
ไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา ดังคํากลาว ตอไปนี้
“คิดวาเรามีความเอื้ออาทร เมื่อไปเรียนก็นําความรูที่ไดนํามาใชในการดูแลผูปวย เพราะบานเรา เราก็
รัก คนบานเดียวกัน ใหการดูแลเสมือนญาติ ” ไมแบงแยกชนชั้น ชวยประสานหนวยงานใหความชวยเหลือและ
เสริมสรางอาชีพใหเขาไดมีงานทําดวย”
“เราเปนคนในชุมชน เปนคนในพื้นที่ เราจะเห็นกิจวัตรประจําวันของคนในชุมชนวาเขาทําอะไรบาง
เขารูจักและไวใจ เราตองเขาใจบริบทของคนในชุมชนดวยวาเปนอยางไร จะทําใหเราดู แลเขาไดถูกตอง และเกิด
การยอมรับเรา เมื่อมีปญหาอะไร เราก็สามารถประสานใหความชวยเหลือเขาได เชน “ผูปวยมาทําแผลที่อนามัย
ไมได จึงลงไปทําแผลใหที่บาน”
“ใหการดูแลแบบองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ใหการพยาบาลโดยไมแบงแยก
ศาสนา ไมวาจะเปนไทยพุทธ หรืออิสลาม เราก็ใหพยาบาลเชนเดียวกัน “การใหบริการเทาเทียมกัน”
“จิตบริการจะมีอยูในตัวพยาบาล หากคนไขตองการความชวยเหลือ ก็พรอมที่ จะดูแล ไมวาจะเปน
เวลาราชการหรือวันหยุดก็ตาม ใหการพยาบาลคนไขอยางเทาเทียมกัน ไมปฏิเสธคนไข ใหการชวยเหลือเต็มที”่
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การอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบวาอัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานการดูแลอยางเอื้ออาทร อธิบายไดวาอัตลักษณมี
ความสํ าคัญ ตอ วิช าชีพ พยาบาล กล า วคือ ทํา ให เ กิด ความมั่ นคงของวิช าชี พ การมีอัต ลั ก ษณดี ย อ มส ง ผลดีต อ
ภาพลักษณที่ดีของวิชาชีพพยาบาล ภาพลักษณที่แสดงออกถึงอัตลักษณที่โดดเดน จะทําใหเปนที่รูจัก ไดรับการ
สนับสนุนรวมมือ ไดรับความไววางใจจากผูรับบริการ สงผลถึงความสําเร็จขององคกร (สายสวาท เผาพงษ , 2554)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เปนหนวยบังคับบัญชาของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดอัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข วา “การใหบริการ
สุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ” ซึ่งหมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใสใจในปญหา
และความทุกขของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการที่เปนจริงโดย
รับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก (สถาบันพระบรมราชชนก, 2556)
ไดแก ความเปนผูมีจิตบริการ (Service Mind) การเปนผูมีความคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) และการ
บริการโดยใหผูรับบริการมีสวนรวม (Participation) ซึ่งแตละวิทยาลัยไดดําเนินการปลู กฝงโดยสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งพยาบาล
วิช าชีพ ตามโครงการผลิ ต พยาบาลวิ ช าชี พเพิ่มเพื่อ แกป ญหาในพื้น ที่จัง หวั ดชายแดนภาคใตใ นขณะที่ ยั ง เป น
นักศึกษาพยาบาล ทั้งนี้เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว พยาบาลวิชาชีพเหลานั้นก็ยังมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ดังกลาวที่ถูกหลอหลอมจากวิทยาลัยพยาบาลไปปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะอัตลักษณดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานการดูแลอยางเอื้ออาทรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากจริยธรรมวิชาชีพ
การพยาบาลเปนมาตรฐานที่พยาบาลควรยึดถือปฏิบัติทั้งในสวนที่เปนความเชื่อ คานิยม เจตคติและการกระทําที่
แสดงออกมาขณะปฏิบัติการพยาบาล (จินตนา ยูนิพันธุ, 2554) จริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพจึงถูกบูรณาการใหเขา
กับการปฏิบัติการพยาบาลทุกเวลาทุกสถานที่ (Potter, et al., 2011) ภายใตหลักการพื้นฐานทางจริยธรรมโดยอาศัย
หลักปรัชญาและทฤษฎีทางจริยศาสตร ประกอบดวย 1) การเคารพเอกสิทธิ์หรือความเปนอิสระ (Autonomy) 2)
การทําประโยชน (Beneficence) 3) การไมทําอันตราย (Nonmaleficence) 4) ความยุติธรรม (Justice) 5) การ
บอกความจริง (Veracity/Telling Truth) 6) ความซื่อสัตย (Fidility) ดังนั้นคุณลักษณะของผูที่ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลจึงมาจากวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูปวยเปนหลัก โดยมีองคประกอบอื่นเปนรอง เชน ทักษะ
ความรู ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เปนตน ประกอบกับการปฏิบัติงานของเจาหนา ที่ภาครัฐในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความละเอียดออนทั้งในเชิงมิติของความมั่นคงและมิติทางวัฒนธรรม พยาบาลวิชาชีพจึง
จําเปนตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเปนสําคัญ ใหการพยาบาลโดยไมเลือกเพศ เชื้อชาติ และ
วัฒนธรรม สอดคลองกับทฤษฎีการดูแลด วยหัวใจความเปนมนุษย (Humanistic nursing theory) ของไคลแมน (Kleiman,
2009) โดยเชื่อวาการปฏิบั ติการพยาบาลตอผูปว ยตองตอบสนองดวยปฏิสั มพันธอยางให เกีย รติซึ่งกันและกัน
(Respect) โดยพยาบาลตองเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพในความเปนบุ คคลและสิทธิ
สวนบุคคล ตลอดจนการคํานึงถึงวัฒนธรรมของผูรับบริการ จึงทําใหคาเฉลี่ยดานนี้สูงกวาดานอื่น ๆ
2. จากการศึกษาพบวาปจจัยสมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมมีอิทธิพลตออัตลักษณการ
พยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยของพยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเปนกิจกรรมที่ทําให บุคคลสามารถจั ดการและ
ปรับปรุงเปลี่ยนสุขภาพของตนเองใหดีขึ้น (Mauk, 2014) โดยเปาหมายสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพคือ การมี
สุขภาพที่แข็งแรงทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและสติปญญา ภายใตกิจกรรมที่สําคัญคือ การสรางเสริมสุขภาพดวย
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพจิต การสรางเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย ฯลฯ
ในขณะที่วอลเตอร (Walter, 2008) สรุปวา สุขภาพองครวม (Holistic Health) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตคนทั้ง
ชีวิตมากกวาสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับรางกาย จิตใจ และจิต วิญญาณ รวมทั้งปจจัยแวดลอม
อื่นๆ โดยมีเปาหมายสําคัญคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ความสามารถหรือทักษะ
ของผูใหบริการในการจัดกิจกรรมสอนหรือใหความรูทางสุขภาพเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเอง
และพึ่งพาตนเองได โดยการประสานความรวมมือกับทีมสุขภาพ แหลงประโยชนของชุมชน ตามบริบทหรื อความ
ตองการของผู สูงอายุครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ตลอดจนสามารถประเมินป ญหาและความ
ตองการของผูสูงอายุทั้งองครวม และนําผลการประเมินการพยาบาลมาปรับปรุงการใหการพยาบาลแบบองครวม
(ประไพพิศ สิงหเสม และคณะ, 2559) สมรรถนะเหลานี้ เปนสิ่งสําคัญตอการใหการพยาบาลผูรับบริการทั้งที่เปน
โรคและผูที่มีภาวะปกติเพื่อการสงเสริมสุขภาพที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนตองปฏิบัติตามมิติกระบวนการพยาบาล
3. พยาบาลวิชาชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รับรูวาตนเองมีเอกลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษยในประเด็นการเปนพยาบาลที่เกิดจากคนในชุมชน
เพื่อมาดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและญาติพี่นอง การเขาใจในบริบทของชุมชนและรูชัด รูจริง ในเรื่องของชุมชน
สําหรับการรับรูอัตลักษณ พยาบาลวิช าชีพตามโครงการผลิตพยาบาลวิช าชีพเพิ่มเพื่อแกป ญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีจุดเดนในการดูแลที่เปรียบเสมือนญาติ เปรียบเสมือนลูกหลานที่ดูแลคนในครอบครัว มีความเอื้อ
อาทร มีจิตบริการ และใหบริการคนในชุมชนดวยหัวใจความเปนมนุษย ทั้งนี้อธิบายไดวาพยาบาลวิชาชีพตาม
โครงการทั้งหมดเปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 (2550) ที่อนุมัติในหลักการโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยผานศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
(ศอ.บต.) ภายใตวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มการผลิตพยาบาลวิชาชีพใหเพียงพอซึ่งเปนพยาบาลของทองถิ่นและชุมชน
อยางแทจริงสอดคลองกับสภาพปญหา รวมทั้งความตองการของชุมชนและทองถิ่นตลอดจนถูกตองตามหลั ก
ศาสนา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสราง
ความมั่นคงในการรวมสรางอุดมการณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและทองถิ่น ภูมิลําเนา
วัตถุประสงคดังกลาวสงผลใหสถาบันพระบรมราชชนกซึ่งเปนหนวยบังคับบัญชาของวิทยาลัยพยาบาลที่ตองผลิต
นักศึกษาเหลานี้จําเปนตองมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี ภาคปฏิบัติและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อใหนักศึกษาเหลานี้มีเอกลักษณ “สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” และอัตลักษณ “การ
ใหบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย ” ประกอบดวย จิตบริการ (Service Mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical
Thinking) และการสงเสริมใหผูรับบริการมีสวนรวม (Participation) (สถาบันพระบรมราชชนก, 2556) ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จึง
ทําใหพยาบาลวิชาชีพตามโครงการดังกลาวรับรูว าตนเองมีจุดเดนในการเขาใจในบริบทของชุมชน เชนเดียวกับ
การศึกษาเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันพระบรมราชชนกของนภชา สิงหวีรธรรมและคณะ (2560) พบวา
ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ปที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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นั กศึก ษา อาจารย ครู พี่เ ลี้ ย ง และผู ปกครอง รับ รู วาถึ งอัตลั กษณ ของนั กศึก ษาที่เ ดนชั ด และมีความตา งจาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ คือความโดดเดนของการเขาใจและเขาถึงชุมชน
ขอจํากัด ในการวิ จัยครั้ง นี้เปนกลุ มตัว อย างเปนผู ประเมิน การปฏิ บั ติตามอั ตลั กษณ การพยาบาลดว ย
หัวใจความเปนมนุษยและสมรรถนะตามตัวตัวแปรอิสระดวยตนเอง อาจสงผลใหเกิดการโนมเอียงในผลการศึกษา
และอาจจะมีผลคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ขอเสนอแนะ
1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ควรรวมมือกับเขตบริการสุขภาพที่ 12 จัดกิจกรรมการฝกอบรมระยะสั้น
และหลักสูตรเฉพาะทางโดยสอดแทรกเนื้อหาสมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ตลอดจนการจัดทํา
คูมือ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมใหแกพยาบาลวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษาตาม
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อยางเปนรูปธรรม
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ควรผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพใหมีเอกลักษณและอัตลักษณที่
โดดเดนเฉพาะโดยเนนการเขาใจในบริบทของชุมชน การเอื้ออาทร เพื่อสรางความเปนลักษณะเฉพาะสงผลใหเกิด
ภาพลักษณที่ดีแกสถาบันพระบรมราชชนกและวิชาชีพพยาบาล
3. ควรใหเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนผูใหขอมูลเพื่อความโนมเอียงตลอดจนควร
นําสมรรถนะดานการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมมาสรางเปนโปรแกรมและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม
ตออัตลักษณการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย ภายในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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